
The fight against African swine fever in Ukraine continues

С
таном на 1 квітня в Укра-
їні зареєстровано 357 
спалахів АЧС, причому 
48 випадків зафіксовано 

лише протягом 2018 року (19 серед 
свійських свиней, 24 – у лісовій 
фауні та 4 інфіковані об’єкти). І це 
при тому, що система ветеринар-
ної медицини не може назвати цю 

хворобу новою або невідомою. Всі 
ефективні механізми боротьби вже 
не раз застосовувалися в Україні, 
оператори ринку ознайомлені із 
основними принципами запобіган-
ня виникнення захворювання, але 
хворобу продовжують реєструвати.

Найбільше спалахів сталося в Рів-
ненській області (8 випадків), Закар-

патській (7 випадків), Чернівецькій 
(6 випадків ) та Донецькій (5 випад-
ків). І якщо в Закарпатській області 
вірус було знайдено тільки в дикого 
кабана (під час заходів із депопуля-
ції та моніторингу циркуляції вірусу 
в дикій фауні), то в інших регіонах 
України хвороба поширилась серед 
свиней приватного сектору. 
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Люди – 
основне джерело поширення 
африканської чуми свиней
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  ВЕТЕРИНАРІЯ

В минулому році Держпрод-
споживслужба заявляла про від-
сутність повторних випадків в 
оздоровлених населених пунктах 
(а насправді – про відсутність тва-
рин після проведення заходів із 
ліквідації АЧС у населених пунк-
тах, оголошених спалахом), то 
цьогоріч в Одеській області (с. По-
лянецьке) ми вже маємо повторні 
спалахи, а це означає, що власни-
ки свиней, імовірніше, приховали 
залишки тваринницької продук-
ції (вирізавши свиней, поклали їх 
м’ясо або сало для тривалого збе-
рігання у морозильні камери, або 
засолили в банки).

На початку року кожна облас-
на адміністрація, а за ними і ра-
йонні адміністрації масово про-
вели засідання Надзвичайних 
протиепізоотичних комісій, на 
яких відзначили складну епізоотич-
ну ситуацію щодо захворювання на 
африканську чуму свиней (АЧС), яка 
продовжує спостерігатися в Укра-
їні і стримує розвиток свинарства 
в нашій державі, та наголосили на 
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Рис. На території України в 2018 році зафіксовано 48 спалахів АЧС   
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персональній відповідальності за не-
виконання рішень ДНПК. 

А що відбувається по закінчен-
ню цих комісій, ми самі розуміє-
мо: звіти про проведення заходів, 
стандартні рішення щодо їхнього 
посилення, які просто перепису-
ються з року в рік – папір усе ви-
тримає. А потім – хапання за голо-
ву з криками «що робити?» у разі 
нового спалаху. 

У поточному році надзвичай-
ні Комісії, розуміючи що ніяк не 
можуть вплинути на дотримання 
вимог ветеринарно-санітарного 
законодавства щодо переміщення 
тварин, продукції із них та умов 
«закритого режиму утримання», 
спрямували свої зусилля на лісо-
ве господарство та дикого кабана. 
«Навісили всіх собак» із розповсю-
дження АЧС у країні на власників 
лісових угідь, зобов’язавши їх про-
вести регулювання чисельності 
дикого кабана. 

Так, дика фауна є джерелом за-
хворювання, але для того, щоб 
хвороба потрапила на підприєм-
ство, дикому кабану треба зайти 
на ферму та перебувати разом із 

свійськими свинями деякий час. 
Винною за логікою процесу за-
вжди буде людина, яка занесла 
вірус на своєму взутті, одязі або з 
рештками харчів, які потраплять 
до кормів свиней на фермі.

Треба подякувати тим областям, 
де не побоюючись наслідків, все ж 
таки наголосили на закритті під-
приємств, на яких не дотримува-
лися «закритого режиму роботи». 
Хоча, як показує практика, деякі 
підприємці, отримавши рішення 
суду про заборону займатися сви-
нарством протягом двох останніх 
років, навіть подвоїли поголів’я 
свиней у себе в господарствах.

Якщо в Європі в домогоспо-
дарствах населення вирощується 
лише 10% поголів’я свиней, то в 
Україні ця цифра складає понад 
46% – це ті господарства, в яких 
надзвичайно важко забезпечити 
високий рівень біобезпеки. І важ-
ливо, щоб українські фермери, 
які роблять бізнес на вирощуван-
ні свиней в умовах, далеких від 
елементарних понять біобезпеки, 
були б обізнані з ними – це убез-
печить їх від занесення вірусу на 

власне подвір’я або подвір’я сусі-
да. При цьому такі господарі самі 
часто не розуміють, що розносять 
хворобу на своїх речах, взутті 
тощо.

На жаль, необізнаність не за-
хищає від АЧС, а навпаки, погір-
шує ситуацію. Саме тому коман-
да ФАО, ЄБРР та АСУ вирішила 
працювати з людьми на місцях. 
Протягом минулого року, завдя-
ки допомозі Держпродспожив-
служби, в 8 регіонах України було 
організовано понад 100 зустрічей. 
Цього року ми продовжуємо нашу 
роботу з головами сільських та 
селищних рад, об’єднаних гро-
мад, мисливцями, проводячи 
тижневі наради. Так, лише за 2018 
рік відбулося вже 17 зустрічей-на-
рад у Львівській та Івано-Фран-
ківській областях, та провели вже 
4 симуляційні вправи в 4 облас-
тях, де наші фахівці допомагають 
власникам свиней попередити 
занесення АЧС на територію під-
приємства, надають інформацію 
про можливість убезпечити сви-
ней від хвороби та пояснюють, як 
діяти під час спалаху.
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